
http://www.almadapaper.com - E-mail: almada@almadapaper.com2009 العدد )1649( ال�شنة ال�شابعة - الأحد )8( ت�شرين الثاين
املدى الثقــايف 
Almada Culture 11

ا�ـــــــشـــــــدارات

ارف���ع  قب���ة املعط���ف  اإتقاء ال���رد  وافت���ح املظل���ة  فتحطمها 
الري���ح، اأعود اىل ال���دكان ال�صيني وا�ص���ري مظلة رخي�صة  
�صتحطمه���ا عا�صف���ة قادم���ة،  م���رارا غ�صني البائ���ع ال�صيني 
وه���م بارعون يف االقناع والغ�ش، لكنني اأعود اإليه فال خيار 
لدي،  متج���ره يتو�صع على نا�صية ال�صارع مثل قاطع طريق  
ويقن�صن���ا بغواي���ة  امل�صنوعات ال�صيني���ة التي تطمئن عوز 
الالجئني واملهاجرين م���ن جهات العامل، يرب�ش بنا متجره  
اجلمي���ل وه���و يعر�ش الف �صن���ف  من امل�صغ���والت اليدوية 
واالأق���داح والبخ���ور وج���ذور اللوت����ش واواين اخلي���زران  

ونحن يف طريقنا اىل املتاهة الباري�صية..
املطر وال�صقيع الباري�صي  ال قلب له اإزاء امل�صردين واحلزانى  
يجعلني اأحث اخلطى اىل اأقرب  حمطة للمرو ولي�ش اأمامي 
�ص���وى  حمط���ة م���رو  بلفيل، اأهب���ط ال�صلم  املوح���ل  وامرر 
بطاقت���ي يف  االآلة لتفت���ح يل  املع���ر االوتوماتيكي، اأم�صي  
باجتاه  قطار الريبوبليك  فاأجد الرجل  جال�صا على امل�صطبة 
نف�صها،ه���و ذاته عازف العود النوبي م���ن م�صر،فارع القامة 
باإطالل���ة حزين���ة وو�صام���ة مرفعة،هياأت���ه اأق���رب اىل  هيئة 
اأ�صت���اذ ريفي  فق���د وظيفته  يف جمتمع غ���ادر، يدندن بعوده 
اأنغاما عربية �صاحرة تن�صيني لرهة وهمٍ   ما اأنا فيه، اأحييه 
وامنح���ه بع����ش النق���ود فيعزف يل عل���ى غري اتف���اق اإحدى 
اأغني���ات اأم كلثوم  او عبد الوه���اب، كان ثمة تواطوؤ  �صامت 
ب���ني  الغريب���ني املقتلع���ني م���ن بيئتهم���ا، حني ي���راين مقبلة 
يحي���ي بابت�صامة مهذب���ة وي�صرع يف العزف  وق���د ي�صاألني: 
اإزاي احل���ال؟  وي�ص���رع  بع���زف  روح���اين  جمب���ول  ب�صجن 
�صرق���ي  خالل دقيقت���ني وهي املدة بني رحي���ل قطار وجميء 
ث���ان، لكني غالبا م���ا ادع القطار يفوتني ح���ني اأكون �صحبة  
�صديق���ة لنتمتع  بعزفه ال�صجي غ���ري اآبهتني  بالزمن،  فيظهر 
اإمتنان���ه اإج���ادة ع���زف  - لتثمينن���ا  فنه  اجلمي���ل الزائل  يف 
مه���ب القطارات والمباالة  الغرب���اء، كان يجد فينا  نوعا من 
توا�ص���ل مع  ذاكرة عربية �صحب���ت يف غربة الغرب  ويلم�ش  

لدينا احراما الإن�صانيته امل�صّورة بكرامة الفن اجلميل..
حزانى  ين���رون املو�صيقى يف  العراء، مو�صيقون  يعرون  
اجله���ات  حملقني باأجنح���ة غبار ووهم،  رم���اد ال�صقاء يكدر 
مالحمه���م، هياآتهم  رث���ة ووجوههم  املخ���ددة  ترجتل اأقنعة 
�صع���ادة ه�صة ال تنج���ح يف متويه  �صقائه���م  الفا�صح، زمنهم  
مه���دور يف الطرقات و اأنفاق امل���رو التي يطردون منها بعد 
منت�ص���ف اللي���ل، االأكوردي���ون وال�صاك�صف���ون  غالب���ا  رفيقا 
رحالته���م العاب���رة  وبع����ش اآالت النق���ر او االآالت التقليدية 
لالأفارق���ة والهنود احلمر وال�صالفيني واالآ�صيويني، يلقي لهم 
امل���ارة  بقطع النقود يف قبعة اأو طبق  وهم يتناوبون العمل  
ط���وال النهار حتى انت�صاف ليل القط���ارات فيحملون اآالتهم  
ويغ���ادرون  اىل  جمهول  املدينة، يحاولون ايجاد ماأوى يف 
اأزقته���ا املعتم���ة اأو مرائب ال�صي���ارات  املفتوحة او ين�صبون 
خيامه���م ال�صغرية  على ر�صيف جانبي او يف مرج  مهجور، 
يكافح���ون وطاأة الت�صرد والبوؤ�ش باالإدمان  واملو�صيقى،غري 
اآبه���ني اإال بلحظتهم  الزائلة،هم رع���اة  العدم  املنغم  و�صناع  

البهجة املوؤقتة، بائعو املتع الروحية  بال دن�ش..
اأقابلهم  يف ف�صحات وممرات  املحطات االأنيقة ملرو باري�ش 
يف ال�ص���ان جريم���ان دي بري���ه  اأو الريبوبلي���ك اأو االأوب���را 
والكونك���ورد  ويف  حمطات االأحي���اء الفقرية  كمحطة مرو 
بلفي���ل اأو حمط���ة  فيليجيف –لوي����ش اراغ���ون  اأو فولتري، 
م�تاأهب���ني للتحليق  الع�صري م���ع  اآالتهم  املو�صيقية و بطارية  
�صي���ارة  حممولة على عربة �صغرية لت�صغيل  مكرة ال�صوت 
ويف  الي���د  ك���وب ورق���ي او مطاط���ي ا�صود  جلم���ع  العطايا 
البخ�ص���ة  م���ن ركاب املرو،وم���ا اأن  يتوق���ف قط���ار االأنف���اق  
حت���ى تراهم يقفزون  اليه بخفة راق����ش ر�صيق - ويتخذون 
مو�صع���ا �صراتيجي���ا يف  العرب���ة  ويبداأ احلف���ل  االنفرادي  
بع���زف  مقطوعة �صائعة او اأغنية كال�صيكية  واأحيانا الرمن 
بق�صيدة  وغالبا ما ترافق  العازف مغنية او مغن يردد اأغاين 
باالإنكليزية مفر�صا ان معظم  م�صتخدمي املرو من الغرباء 
ال�صائح���ني او املهاجري���ن الذي���ن  يتحدثون ه���ذه اللغة و قد 

يجزلون لها  وله العطاء..
غالبا ما يحتكر فريق مو�صيقي حمطة معينة  وي�صفي طابعا  
م���ن االألفة  عل���ى اأجوائها املكتظة  فنعت���اد  روؤية  عازفني من 
الهنود احلمر ب�صعورهم الطويلة امل�صدلة ووجناتهم البارزة 

وعقود اخلرز يحتل���ون ممرات حمطة 
الريبوبلي���ك  وفرقة م���ن  منغوليا  

حتت���ل  ف�صح���ة حمط���ة  بال����ش 
دي ايتايل، وع���ازف هندو�صي 
يعزف عل���ى ال�صيتار يف حمطة 
ال�صابيل، فتنتقل بنا  القطارات 
بني عوامل وفنون القارات وهي 
فر�ص���ة  ق���د ال تتاح  لن���ا  يف اية 
مدين���ة من م���دن  االأر�ش �صوى 

باري�ش..

لطفية الدليمي

عازفو  الزوال  
من يوميات باري�س

قناديل

انطفاء 
مبوت ال�صاع���ر �صباح الع���زاوي ميكننا اإغالق 
ع���امل م���ن احلكمة واجلن���ون وال�صع���ر، كان قد 
فتح بعذابات ووقائع وتواريخ األهمتنا التاأمل، 
واأعطتنا تاأكيدات عل���ى قوة االبتكار االن�صاين 
وهو يتحطم على انك�صارات ابطالنا ال�صعريني 
�صع���ري  ك�صل���وك  جم���ايل  لتم���رد  امل�صتلهم���ني 
وحياتي، وامتزاجه���م مبخيلة غام�صة، ت�صعى 
نح���و تدوين حكاية �صع���راء مل ي�صجلها تاريخ، 
حكاية اختي���ار للحظة احلي���اة، واختيار لفتنة 
عي�صها على نحو �صادم ممتلئ مبواجهة ت�صمح 
بقول احلقيقة من دون تدخل ، كمن يتحدث عن 

الدم بو�صفه لونا للزهور احلمر. 

�شري مفقودة 
املعظ���م  ب���اب  اأو  بالوزيري���ة  م���ررت  كّلم���ا 
ا�صتوقفتن���ي  املي���دان  �صاح���ة  اإىل  و�ص���وال 
�صور قدمية ل�صعالي���ك �صعراء، طاملا تركوا 
م�صحة من اجلمال والالمعقولية على اإيقاع 
�ص���ارع �صه���د الكث���ري م���ن ح���وادث اجل���وع 
وامل���وت واخلوف واحلنني. خلف���وا اأثرهم 
بو�صفه���م كائن���ات متم���ردة عل���ى ال�صي���اق 
ف�ص���رية  الثقافي���ة،  وذاكرت���ه  االجتماع���ي 
ح�ص���ني م���ردان واحل�ص���ريي وج���ان دم���و 
ون�صيف النا�صري �صورة حقيقية وموؤثرة 
ومنتج���ة عن جنوح �صخ�صيات اأدبية تركت 
نتاجه���ا كتاب���ة و�صلوكا عل���ى وقائع احلياة 
ي�صع���ب  العراق،�صخ�صي���ات  يف  االأدبي���ة 
درجه���ا �صمن اإط���ار امل�صتق���رات واملتعارف 
علي���ه، اأو لنق���ل ي�صع���ب اإخ�صاعه���ا ل�صرية 
اجتماعي���ة وثقافي���ة، فهي دائم���ًا تبحث عن 
�صياغة وج���ود اآخر، ب�ص���روط اأخرى، وقد 
بدا هذا وا�صحا من املواقف التالية لن�صيف 

النا�صري وهو ي���وؤرخ وي�صوغ حقيقة هذا 
املوقف من احلياة والكتابة وال�صعلكة. 

ومبوت اأو مغادرة تلك االأجيال البالد تركت 
امتداداته���ا تتوالد على الرغ���م من اختالف 
الظروف ال�صيا�صية واالجتماعية،فقد اقفلوا 

على حكاية نادرة من حكايات ال�صعلكة. 
فبع���د اأن اختف���ى ه���ادي ال�صي���د ع���ن زوايا 
الكرنتين���ة واملي���دان وب���اب املعظم.. حتول 
ال�صارع الذي يربط ج�صر باب املعظم بكلية 
الفنون اجلميلة اإىل بقية من اأحجار وروائح 
واأ�صج���ار ياب�صة.فطامل���ا حفر ه���ادي ال�صيد 
هذا الطري���ق بخطوات مرنحة �صارخا يف 

وجه االأ�صجار واملارة واالأدباء. 
هذا املكان امل���زدان ب�صطحات �صعراء تركوا 
حكمتهم وبكاءهم و�صورياليتهم على مناطق 
انتظار البا����ش ومداخ���ل املقاهي،واأبواب 
املطاع���م ،ووج���وه اجلنود وكت���ب الطلبة ، 
ويف الف�ص���اء املواج���ه لزج���اج مقهى ح�صن 
عجمي ، ومدخل �صارع جريدة اجلمهورية، 
االأر�ش التي حترك عليها هوؤالء ال�صعاليك، 
دخل���ت وع���ي وتاري���خ اأجي���ال م���ن الق���راء 
وحمب���ي االأدب والكتاب والطلبة واجلنود، 
�صعالي���ك تناوب���وا على �صدان���ة �صارع ميتد 
م���ن ج�صر م�ص���اة باب املعظ���م وحتى مدخل 
كلية الفن���ون اجلميلة، ومل يزيدوا على تلك 
امل�صاحة كي يدخلوا كافترييات اأن�صئت فيما 
بع���د، فهم يتح�ص�ص���ون من االأل���وان الراقة 
االأنيق���ة  الهادئة،واملالب����ش  واملو�صيق���ى 
ت�صتفزهم تلك االأكواب الفاخرة، اأو فناجني 
ت���دار على رواد قاعات الر�صم يف الوزيرية.

تربكهم تلك االأجواء والف�صاءات التي تذكر 
بع���امل اآخر غري عامل �ص���ارع الر�صيد وح�صن 

عجمي وامليدان. 
  

موت .. وكلمات اأخرية 
ل���ن اآت���ي عل���ى م���دح اأو رث���اء من رح���ل من 
ه���وؤالء.. لكنني �صاأ�صتع���ني مبنا�صبة رحيل 
�صاع���ر ، ت���اه ب���ني حجي���م الديكتاتوري���ة ، 
وب���ني فو�ص���ى م���ا بع���د �صقوطه���ا ، فم���وت 
اأع���ادين بق���وة  الع���زاوي  ال�صاع���ر �صب���اح 
اإىل ما����ش �صيختف���ي بالتاأكي���د م���ن اأطراف 
احلي���اة الثقافي���ة كما كان يحي���ط بها، حطم 
حواج���ز وثوابت ه���وؤالء ال�صعالي���ك الذين 
اأ�ص�ص���وا لعامل من اجلنون والكتابة واحلب 

واحلي���اة. واحد من هوؤالء ب���دا ع�صيا على 
موج���ة التغيي���ب واالإخف���اء الت���ي تفر�صها 

وقائع حياتنا االآن. 
فمثلم���ا كان عب���د اللطي���ف الرا�ص���د يرى يفَّ 
ويف عل���ي ب���در �صديق���ني وفي���ني لي�صلمن���ا 
ديوانه ذات ي���وم ليقدمه علي بدر واأراجعه 
)�صب���اح  اعت���اد  بع���د.  فيم���ا  واأطبع���ه  اأن���ا 
الع���زاوي( اأن ي�صلمني كل مدة جمموعة من 

الق�صائد الأن�صرها له هنا اأو هناك. 
اأتذك���ر الي���وم وانا اق���راأ نباأ موت���ه من على 
�صا�ص���ة العراقي���ة كخ���ر عاب���ر ، غ���ري اآب���ه 
بالزل���زال ال���ذي ي�صرب حياتن���ا وم�صائرنا 
، اتذك���ر ان���ه ثم���ة مل���ف يف مكتبت���ي فيه���ا 
خمتارات �صعرية مل تن�صر ل�صباح العزاوي 
، اعود ملكتبتي على عجل واعر على ما ترك 
، واب���داأ بالقراءة ، االآن �صيفقد املكان بغياب 
ه���ذا ال�صاع���ر طرفا م���ن وج���وده، اإن مل اقل 

طريقا من طرائق احلياة فيه. 
اأتذك���ر ال�ص���ارع ال���ذي يربط الب���اب املعظم 
بكلية الفنون اجلميلة نحو قاعة حوار، ماّرا 
مبقه���ى اجلماه���ري، واأتذكر الزق���اق املوؤدي 
اإىل املقه���ى فتتقاف���ز وج���وه ه���ادي ال�صيد، 
وعب���د اللطي���ف الرا�ص���د و�صب���اح العزاوي 
وغريه���م بو�صفهم من كب���ار موؤ�ص�صي التيه 
وال�صجاع���ة والتمرد وال�صي���اع واحلقيقة، 
ملرحل���ة ما بع���د الت�صعيني���ات، مل اأتاأكد فيما 
ل���و كان �صباح العزاوي حي���ًا اأم اختفى هو 
االآخر،لكنني تذك���رت بو�صوح دموع هادي 
ال�صي���د وه���و ي�صتقبلن���ي من بعي���د، تذكرت 
ابت�صام���ة عبد اللطيف الرا�ص���د، وهو يوبخ 
اأج���د يف ذاكرت���ي �ص���ورة  االأ�صدق���اء.. مل 
تلخ����ش يل �صب���اح الع���زاوي... ف�صحكته 
تناف�صه���ا م�صيت���ه، ودف���ره يناف����ش جم���ال 
ب���ال معن���ى تتطاي���ر ف���وق اأ�صج���ار املطاب���ع 
الع�صكرية،وعل���ى ار�صف���ة بناي���ة �صحيف���ة 
احلري���ة  دار  نواف���ذ  وف���وق  اجلمهوري���ة، 
للطباعة، لكنني كنت م�صدودا لع�صيانه على 
التوثي���ق يف ذاكرتي... يح�ص���ر بتفا�صيلة 
ف���وق م�ص���ودات الق�صائ���د وحن���ني ج���ارف 
ي�ص���دين نح���و مقه���ى اجلماه���ري، ووجوه 
قافل���ة م���ن التائه���ني تنعك����ش هن���ا وهناك، 
ترثي مكانا حمانا من جوع احل�صار، واأمن 
لن���ا موطنا �ص���د �صن���وات احلاج���ة والقمع 

والياأ�ش. 

موؤرخ ال�شعلكة 
�صورة �صب���اح العزاوي تنق�صه���ا الكثري من 
املالم���ح، يتوج���ب الوق���وف عنده���ا ،ليخرج 
علين���ا من اأر�صفة الوزيري���ة كمومياء داكنة، 

هيكل عظمي غطته مالب�ش زرقاء. 
كل م���رة كان يظه���ر يل وينظ���ر يف وجه���ي 

وي�صرخ : اأين ق�صائدي؟ 
اأدي���ن بالف�صل ملعرفتي بعامل ه���وؤالء لل�صاعر 
خال���د مطل���ك.. خال���د ال���ذي اأعده اأب���ا روحيا 
الكت�ص���اف املتوحدين، واملواه���ب املدفونة.. 
خالد ال���ذي ال ي�صبهه اأحد يف التقاط االأذكياء 
من ال�صعاليك، نظرته وهو ير�صد كلماتهم اأو 
يختر معارفه���م.. ت�ص���ري اإىل �صاعر جاء يف 
زمن خاطئ، انده����ش كيف مل يكتب اإىل االآن 
تاريخ���ا عن ه���وؤالء؟ فمنذ اأن اأ�ص����ش ن�صيف 
النا�صري اجلزء الالحق من تاريخ ال�صعلكة 
ملرحل���ة م���ا بع���د ال�صتيني���ات وال�صبعيني���ات 
متاأث���را بجان دمو وم���ن �صبق���ه، اندفع خالد 
مطل���ك بدف���ع ه���وؤالء اإىل واجه���ة اليومي���ات 
االأدبي���ة يف الع���راق، فه���و االأب الروح���ي لو 
احل���روب   زم���ن  ل�صعالي���ك  الق���ول  يل  ج���از 
دون اأن يعن���ي ذل���ك  مناف�ص���ة ال�صاعر ن�صيف 
النا�ص���ري، واأظ���ن اأن �صي���اع ت���راث اجلي���ل 
الالحق له���وؤالء بتفا�صيلهم وكتاباتهم ب�صبب 
هجرة خالد مطلك من العراق، فهو مكت�صفهم، 
ومن و�صعهم على طريق ال�صعلكة، ومن نّظر 
الأف���كار التيه وال�صي���اع يف مواجهة االندثار 
والقم���ع والظل���م، ولو قدر ل�صاع���ر مثل خالد 
مطلك اأن يدون �صيئا عن التاريخ االجتماعي 
هم  للحركة ال�صعري���ة منذ الثمانيني���ات خل�صّ
بف�صول ووقائع �صاهده���ا الوحيد و�صانعها 

هو ال غريه. 
  

رمزية ال�شعلوك �شعريا 
ل�ص���ت هن���ا ب�صدد و�ص���ع خمطط ع���ن حركة 
ودور وتاأث���ري ه���ذه اجلماع���ة الت���ي اقفل���ت 
تاريخ���ا مب���وت �صب���اح الع���زواي ، لكنن���ي 
اتخذ من م���وت اآخرهم ) الع���زاوي( منا�صبة 
للنظ���ر يف فكرة االإخف���اء وال�صي���اع، ب�صبب 
اختف���اء جمال ال�صعلكة ذات���ه، بفعل يوميات 
يف  واملجه���ول  واحل���رية  وامل���وت  العن���ف 
راه���ن حياتن���ا االن ، فكي���ف ميك���ن ملجموعة 
التفخي���خ  الآل���ة  يت�ص���دوا  اأن  احلامل���ني  م���ن 
الذي���ن  ه���وؤالء  واالنفج���ارات،  واالغتي���ال 

لي����ش لهم من احلياة �ص���وى ق�صائد وحقائب 
و�صطح���ات، وحكم���ة عاج���زة اإزاء انقرا����ش 
حي���اة باأكملها، اطمح هن���ا وعر حادثة موت 
)�صباح العزاوي( حيا اأن ان�صر جمموعة من 
ق�صائد هذا ال�صاعر الأذكر بجانب حي وجميل 
وغني من وقائ���ع حياتنا االأدبية، لعلني بهذا 
التذك���ري اأحر����ش خميل���ة وذاك���رة اأ�صدق���اء 
اآخري���ن ليدونوا �ص���ريا رمب���ا �صت�صيع لو مل 
نوث���ق تفا�صيلها. واملو�ص���وع بب�صاطة لي�ش 
اإال مواجهة لل�صعاليك جديدة مع قوة جديدة 
ه���ي الفو�ص���ى واالإرهاب واحلي���اة املبتورة 
الت���ي حتاول امت�صا�ش ن�ص���غ حياة �صعاليك 
بغداد، فوجدتني اأفكر ب�صوؤال ما الذي ميكن 
اأن نفعله باختفاء جمعية ال�صعراء ال�صعاليك 
هذه يف مواجهة م���ا يعانيه االن�صان االن يف 

العراق؟ 
  

عندما يحزن ال�شاعر 
حت���دث ال�صاع���ر �صباح الع���زاوي عام 2004 
ع���ن العق���ل االأمريكي وجمال م���ا انتجه،لكنه 
كان حائ���را باحلي���اة التي خربه���ا االمريكان 
انف�صه���م ، كان ي�ص���رخ بني جمل���ة واأخرى ال 
افه���م مل قتلوا �صاعرا هن���ا، اأو ده�صوا حديقة 

هناك ب�صياراتهم . 
تاأك���دت من اأن �صب���اح مل ي���زل يعر�ش، كما 
كان يفع���ل وه���و يق���ف و�ص���ط �ص���وق الكتب 

ببغداد ويلعن جالوزة الدكتاتور. 
مل اأفك���ر ب�صيء...وانا ات�صفح الق�صائد التي 
اودعها �صباح لدي.. اقلب االن االوراق التي 
�صودها واتذكر كيف م���ددت يدي الأ�صلم عليه 
فمد يده بردد وما اأن �صمعت ح�صرجة �صوته 
حت���ى تب���ني يل ان���ه يف طريق���ه اإىل امل���وت.. 
�صحب يده قائال... اأنا م�صاب مبر�ش معد... 

لكن اأين ق�صائدي؟ 
قل���ت له: ن�صرت ل���ك اكر من م���رة بع�صًا مما 
ل���دي ، وهن���اك الكثري لنركه مل���ا بعد موتك ، 
ه���ل لديك ق�صائد اأخرى؟ فاأخرج دفرا ممزقا 
قال: خذ ه���ذه بع�ش ق�صائدي، ت�صفحت تلك 
االأوراق املمزق���ة ورحت اقراأ فيه���ا، فقام هو 
تاركًا املكان وه���و ي�صري باأ�صبعه اإىل ديوانه 
املمزق الذي مل يكن �صوى ق�صائد بدا يل اأنها 
كتبت و�صط ظالم، اأو حتت وطاأة خوف، كان 
اخل���ط ع�صريا عند القراءة، فوجدت اأن ان�صر 

منها بع�ش املقاطع.

مــــــــوت �شــــاعـــــــر.. 

الـبــالد الـتـي غـادرهــا اآخــر �صعـرائهــا ال�صـعـالـيــك 

قا�شم حممد عبا�س 

ترجمة: ابت�شام عبد اهلل 

ان �صه����رة كل����ود ليف����ي �صراو�����ش، ال����ذي ت����ويف 
مو�صوع����ة  جت����اوزت  ع����ام،  مائ����ة  ع����ن  موؤخ����را 
االنروبولوج����ي )علم االن�ص����ان( لقد كان بال �صك 
الع����امل االنروبولوج����ي االك����ر �صه����رة بالن�صبة 
لغ����ري املخت�ص����ني. ويع����ود ذل����ك ب�ص����كل رئي�ص����ي 
والت����ي  البنيوي����ة،  احلرك����ة  موؤ�ص�����ش  العتب����اره 
كان له����ا تاأث����ري كبري ج����دا يف الع����امل وخا�صة يف 
اع����وام ال�صبعيني����ات. كان ليف����ي �صراو�����ش احد 
اك����ر املفكري����ن الفرن�صي����ني الكب����ار – مث����ل جان 
ب����ول �صارت����ر، و�صيم����ون دي بوف����وار، ومي�صي����ل 
فوك����و، ورونال����د ب����ارت، وج����اك دري����دا واخ����ريا 
ب����ول روكور – الذي����ن تعدى تاأثريه����م اىل فروع 
اخرى من املعرفة، النهم كانوا فال�صفة على نطاق 
وا�صع مبعن����ى الكلمة متجاوزين بذل����ك الفال�صفة 

االكادمييني الريطانيني واالمريكيني.
وكنتيجة فان ه����وؤالء الفال�صفة بدوا اكر حتفيزا 

بالن�صبة للمفكرين االآنغلو �صاك�صون، يف جماالت 
االدب والتاري����خ واالجتماع. وم����ن �صخرية القدر 
ان تك����ون �صمعة �صراو�ش كذلك وهو الذي يعتقد 
نف�ص����ه انروبولوجي����ا تقني����ا يف الدرجة االوىل، 
وكان يب����دي عجب����ه وده�صته للحما�����ش الذي كان 
يبدي����ه ط����الب االدب وغريه����م الف����كاره البنيوية. 
ومن جهة اخرى ال ميكن ابدا نكران اجنازاته يف 
املجال االدبي واغنائه له، وموؤلفاته يف هذا املجال 
ال ت����زال مطلوبة من القراء. ول����د ليفي �صراو�ش 
يف بروك�صل لعائلة فرن�صي����ة فنية، وتلقى تعليمه 
ب�ص����كل اعتيادي يف الطبيع����ة الب�صرية. ثم وا�صل 
تعليمه يف فرن�صا وتخ����رج من ال�صوربون، مثريا 
االعج����اب ل�صغ����ر �صن����ه، بنج����اح كب����ري، واجت����از 
اختب����ار الفل�صفة. بعد تخرج����ه ا�صبح مدر�صا يف 

ديكاردي )كلية من الدرجة املمتازة(.
عل����ى اي حال فان �صراو�����ش �صرعان ما حترر من 

وه����م الفل�صفة لع����دم ميله اىل اال�ص����كال االخالقية 
للحرك����ة اال�صراكي����ة الفرن�صي����ة يف ذل����ك الوق����ت 
ولف����رة من الزمن تخلى ع����ن اهتمامه بال�صيا�صة، 
ومل ي�ص����ارك – مم����ا يث����ري العج����ب – باالح����داث 
الدراماتيكي����ة يف خ����الل اع����وام ما بع����د احلرب. 
ب����دال م����ن ذل����ك، ب����داأ اهتمام����ه باالنروبولوجي، 
بع����د ق����راءة موؤلف����ات الع����امل االمريك����ي، روبرت 
الوي. ويع����ود ذل����ك بالدرج����ة االوىل الدراك����ه ان 
غناء الثقافات الت����ي كانت تعرف بالبدائية اعطت 
الكذبة للكتاب املتفائلني بحركة التطور من امثال 

اوغ�صت كومتي.
ان نتيج����ة ذل����ك االهتم����ام ظه����رت يف ع�صويت����ه 
ملجموع����ة االكادمي����ني الفرن�صي����ني االجتماعي����ني، 
والت����ي كان����ت الثاني����ة يف اهميته����ا العاملي����ة بع����د 
املجموعة التي ت�صكل����ت يف جامعة �صان باولو – 
الرازي����ل، بدعم فرن�ص����ي. ويف العام 1935 منح 

لقب بروفي�صور، على اعتق����اد انه �صيبحث اجلزر 
– االمريكية. لكنه تخلى عن كر�صيه عام 1939، 
مف�صاًل الدرا�ص����ة والبحث عن �صعوب نامبيكوارا 
ومات����و غرو�ص����و يف االم����ازون الرازيلية وعلى 
الرغ����م من ان جمال����ه ذلك ب����دا متوا�صعا يف بادئ 
االم����ر يف حقل – علم االن�صان – لكنه كان موؤثرا. 
واالهم م����ن ذلك ان بحوثه اك����دت احرامه لثقافة 
وتقالي����د تل����ك ال�صع����وب الت����ي ت�صك����ن يف امريكا 
باجلوان����ب  اك����ر  اهتمام����ا  مبدي����ا  اجلنوبي����ة، 

الفل�صفية والفنية والثقافية للعامل القدمي.
وق����د تاأك����د بعد ذل����ك اجتاهه م����ع اح����داث احلرب 
العاملي����ة الثاني����ة، واح�����ش باالهانة الت����ي وجهت 
لبالده، عندم����ا عاد اىل فرن�صا التي هرب منها اىل 
نيويورك، م����ع عدد اآخر من املثقف����ني الفرن�صيني، 
حي����ث مت تعيين����ه يف )املدر�صة اجلدي����دة للبحوث 
الثاني����ة  العاملي����ة  احل����رب  وبع����د  االجتماعي����ة(. 
ا�صب����ح امللح����ق الثق����ايف يف وا�صنط����ن، ثم توىل 
منا�صب اخرى يف بالده حتى منح كر�صي العلوم 
االن�صاني����ة – االنروبولوجي ع����ام 1959. ويف 
عام 1973 اختري ع�صوا يف االكادميية الفرن�صية 
ومنح جائ����زة ايرا�صمو�ش. لقد كانت الفرة التي 
ام�صاه����ا يف امريكا قد انتج����ت البنوية ا�صطالح 
ا�صتخ����دم بع����دد متن����وع م����ن النظري����ات يف عل����م 
االجتم����اع وم����ا وراءه والتي مع كونه����ا ا�صتمدت 

افكاره فانها الحتمل الكثري من عمله.
وم����ن املث����ري للده�صة انه عل����ى الرغم م����ن التقدير 
الكب����ري ال����ذي يعام����ل ب����ه وخا�ص����ة يف فرن�صا، ال 
يوج����د لديه اتب����اع او طالب. وهن����اك العديد ممن 
يدع����ون انه����م بنيويون ولك����ن عددًا حم����دودًا من 
افكاره قد اثرت عليهم. وجمرد حمل وتبني �صعار 
قو�����ش )البنيوية( كان قد ا�صبح نوعا من املو�صة 

العابرة.

وبنيوي����ة  �صراو�����ش نف�ص����ه كان����ت مزيج����ا م����ن 
االن�ص����اين  الكائ����ن  ودرا�ص����ة  للطبيع����ة  املقارب����ة 
الفل�صف����ي  اجلان����ب  الفل�صفي����ة.ان  واالجتاه����ات 
يف تفك����ريه كان نتيج����ة مزي����ج نظريت����ني االول 
يتعل����ق بعالقته بعلم االجتم����اع االمريكي وتاأثره 
به����ا – عالق����ة تب����دو غام�ص����ة )نظ����را لبعده����ا عن 
تاأث����ريات النظريات املعا�ص����رة. الثاين انه اقرب 
من البنيويني اللغوي����ني، مزيج �صلوكي لنظريات 
اوروبي����ة وامريكية وعلى االخ�ش العمل اخلالق 
لليعاقب����ة الرومان واللغوي����ني الرو�ش التي كانت  
مدر�صة جديدة اآن����ذاك. كان ليفي �صراو�ش مهتما 
باالن����واع الب�صري����ة ب�صكل ع����ام، وبالن�صبة له فان 
اهمي����ة،  اك����ر  ال�صغ����رية  الب�صري����ة  املجموع����ات 
احلديث.  ال�صناعي  العامل  االمازون" من  "هنود 
وقد قادته هذه املقارب����ة الإيالء اهتمام باال�صاطري 
املتعلقة ب����� )امريينيان( هذه الدرا�صة التي �صملت 
معظم موؤلفاته منذ اعوام ال�صتينيات وخا�صة يف 
كتاب����ه )ميثولوجيات( الذي �ص����در باربعة اجزاء 

خالل 1964 – 1971.
يف حيات���ه لق���ي كل���ود ليف���ي �صراو����ش التقدير 
غ���ري امل�صب���وق وخا�ص���ة عن���د بلوغه �ص���ن املائة 
وب���دا كاأن فرن�ص���ا باأكمله���ا قد اكت�صف���ت انه �صيء 
ثمني وم�ص���در للقوة. وت�صل���م �صراو�ش يف تلك 
املنا�صب���ة ميدالي���ات وجوائ���ز م���ن انح���اء العامل 
كاف���ة، خا�صة ان مكانته االدبي���ة كانت با�صتمرار 
م�ص���در فخ���ر لفرن�ص���ا. لق���د كان �صراو����ش اآخر 
املفكري���ن االحياء من جيله. ويف يوم عيد ميالده 
املائة ذهب الرئي�ش �صاركوزي اىل داره متمنيا له 
يوم���ا �صعيدا، وحملت جمي���ع ال�صحف الفرن�صية 
�صورت���ه عل���ى ال�صفح���ة االوىل، وكما يق���ال فان 
فرن�ص���ا تك���رم علماءه���ا كم���ا تفع���ل م���ع ادبائه���ا 

وبالطريقة نف�صها.

كلود ليفي �شرتاو�س
رحـيــــل اآخــــر الـمـفــكــريــن الـفـرنـ�صـيـيــن فـي عـــ�صـــره عـدد جـديـد مـن مـجـلـة

/ امل�صتقبل" روز  "بانه 
ب�شار عليوي

ع���ن جمعية كرك���وك الثقافي���ة واالإجتماعية، �صدر حديث���ًا العدد رقم 
)50( م���ن جملة )بان���ه روز/امل�صتقب���ل(. وهي جملة ثقافي���ة �صهرية 
ت�ص���در باللغت���ني العربي���ة والُكردي���ة وُتعن���ى بالتوا�ص���ل الثق���ايف 
العرب���ي _ الُكردي. وقد حفل هذا االإ�ص���دار، بالعديد من الدرا�صات 
والبحوث واملقاالت �صمن حماور املجلة الثابتة. ففي الق�صم الُكردي 
م���ن املجلة و�صمن حمور/مقاالت/ ُنطال���ع مقالة بعنوان )اإنتخابات 
ال�25مت���وز _ مرحل���ة اىل االأمام( بقلم " عل���ي ح�صني �صالح " وهي 
عن اإنتخابات برملان ُكرد�صتان التي جرت موؤخرًا. ونقراأ اأي�صًا مقالة 
تعنون���ت ب�)ُمالحظ���ات عل���ى القي���ادة( كتبها " هونر حمم���د كرمي "، 
وُنطالع �صمن املحور ذاته، )املُ�صتخل�ش من ال�صيا�صة( بقلم " ما�صاء 
الل���ه عثم���ان  "، كما نق���راأ )خال�صة احلديث حول الف���ن املعماري يف 
الع�ص���ر املي���دي( بقل���م " كمال نوري مع���روف  "، فيما كت���ب " جواد 
خلي���ل  " مقال���ة بعنوان )منطقة بادين���ان يف اأح�ص���ان التاأريخ(، اأما 

)اأنا والعم عبد الله(. �صك���ر حممد حيدر فكتب 
ونق���راأ مقالة حملت عن���وان )املوعظة 
يف املُجتم���ع الُك���ردي( بقل���م �ص���اره 
�ص���ريوان اأحم���د. كم���ا نق���راأ مقال���ة 
بعن���وان )ال�صيناري���و يف امل�صرح( 
بقلم/كرمي���ان �صك���ر حممد حيدر. 
ونقراأ مقالة بعنوان )الدميقراطية 
بني االآ�صالح ومكافحة االأرهاب( 
بقل���م )يو�صف حمم���د(. و�صمن 
درا�ص���ة  حمور/تاريخ/ُنق���راأ 
)االآ�صوري���ون  بعن���وان 
يف  نظ���رة  وامليدي���ون.. 
ترجمها  ال�صيا�صية(  حياتهم 
من الفار�صي���ة، كمال نوري 

معروف.

البالد  
البالد �صوارع 

اأو البالد فو�صى 
اأو وجل الطفولة 
رمبا فكرة معتمة 

يف خميلة �صاعر.  
البالد هواج�ش 

اأو عدو قتيل 
هاوية 

هي البالد 
البالد نهران 

جبال بال ثلوج 
مدن غا�صبة  

البالد خبز 
اأو طعنة يف احلدائق 

حمط���ة  يف  عاب���ر  نقا����ش 
با�ش 

اأو هي االأحبة 
هي ال�صبايا احلاملات 

هي اجلنود 
اأو حريق مفاجئ 
هي ال�صيف رمبا 

هي الرماد 
هي االمهات باأجنحة   

اأفكر بالبالد 
بالبالد التي 

هي مراهقة �صاعر حزين 
باليالد التي 

هي الزنازين 
اأو م�صحة للجنون 

افكر بالبالد التي 
هي روح 

وطني 
وماء 

وبهجة مرحة 
اإطاللة 

على زمن من نور 
او ب���الدي التي ه���ي اإغفاءة 

بني �صفتي نهر خجول   

] حياتي وال�شعر [ 
  طريق���ان ممت���دان بينهم���ا 

القتل 
حياتي التي اأحياها 

 .....
�ص���وءان متعام���دان بينهما 

املطلق 
هو ما خلفه ال�صعر

خمتارات من �شعر �شباح العزاوي 


